Tävlingsbestämmelser för Futsal-DM/Div 2 Småland 2018/19 för damer och herrar.
KAPITEL I ADMINISTRATION
1.

Tävlingsstyrelse
Smålands Fotbollförbundet (SmFF) administrerar tävlingen och SmFF:s
tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

2.

Tävlingsjury
Tävlingsjury ska finnas vid alla gruppspel.

3.

Anmälan
Samtliga småländska föreningar får delta – ett representationslag per förening.
FK Karlshamn United och Listorps IF deltar inte i DM utan bara i Div 2 Småland
Herr.
Vimmerby IF Dam U deltar inte i spel om DM-titeln.
OBS! I kombinerade lag måste samtliga spelare vara futsalregistrerade i någon
av föreningarna

4.

Villkor för deltagande
Spelare får bara representera den förening som spelaren är futsalregistrerad
för.

5.

Speldagar
Gruppspel
Spelas från 1 november – 13 januari.
Slutspel
Herrar: senast 31 januari 2019
Damer: jan/feb 2019

6.

Tävlingsmetod
Gruppspel herr
Lagen indelas i tre lokala grupper om 4-5 lag. Varje lag spelar dubbelmöten mot
varje annat lag i sin grupp, enligt seriemetoden.
Ettan samt den bästa tvåan går vidare till slutspel.
Slutspel herr
Slutspelet spelas med fyra lag. Semifinaler, match om tredje pris och Final
Gruppspel dam
Två grupper med 5 lag indelas geografiskt. Varje lag spelar enkelmöte mot varje
annat lag i sin grupp, enligt seriemetoden.
Ettor och tvåor till finalspel.
Slutspel dam
Slutspelet spelas med fyra lag. Semifinaler, match om tredje pris och Final
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Avgörande av serieplacering i grupp- respektive slutspel
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs deras
placering i grupp- resp. slutspel av följande kriterier i följande ordning:
a) Antal poäng i inbördes matcher
1) Målskillnad i inbördes matcher
2) Antal gjorda mål i inbördes matcher
b) Resultat av alla gruppmatcher
1) Bästa målskillnad
2) Flest antal gjorda mål
c) Straffsparkstävling enligt SvFF:s Futsalregler genomförs om två lag är helt
lika efter ovanstående räkning.

Fortsatt spel för herrar 2018/19
De två bästa lagen i DM/Div 2 Småland får möjlighet att kvala till Div 1.
7.

Avgifter

7.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 700:- för såväl herr- som damlag, samt ytterligare 500:för de lag som kvalificerar sig för finalspel.
7.2 Domarkostnad
Kostnaden för domarna fördelas lika mellan deltagande lag i grupp/slutspelet
och faktureras i efterhand.
7.3 WO–avgift
WO-avgiften är motsvarande anmälningsavgiften (700:-).
7.4 Protestavgift
Protestavgiften är 500:-. Protest måste vara inlämnad senast första vardag efter
spelad match för att äga giltighet.
8.

Spelarförteckning och domarrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn samt
personnummer ska av vardera lagledaren upprättas i Fogis. Spelarförteckningen,
som tillika utgör domarrapport, ska lämnas till sekretariatet före varje match.

9.

Priser
Segrande lag i finalspel för herrar och damer erhåller en pokal samt 16 medaljer.
Förlorande lag erhåller 16 medaljer.

10. L a g s o m u t g å r u r t ä v l i n g e n
Förening som anmält sig till tävling, men sedan avstår från att delta, faktureras
anmälningsavgift. Detta gäller från det att anmälningstiden gått ut.
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KAPITEL II
TÄVLING
1. F r i s p a r k – s t r a f f s p a r k
När ett lag dragit på sig fem ackumulerade regelbrott (direkta frisparkar,
straffsparkar) i samma halvlek får motståndarlaget straff från 10 meter för alla
kommande frisparkar resten av aktuell halvlek.
2.

Utvisningar/avvisningar
Spelare
Spelare kan utvisas för grov-, lindrig-, könsords- eller målchansförseelse.
Utvisad spelare får inte återinträda i matchen, dock får en avbytare sättas in efter
2 minuter. Utvisad spelare får inte delta i lagets nästa match i tävlingen.
Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter
som föranlett utvisning för grov förseelse.
(Notera att ackumulering av varningar inte tillämpas i denna tävling.)

Ledare
Ledare kan avvisas och rapporteras på samma sätt som under utomhussäsongen.
Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter
som föranlett avvisning.
3.

Förenings ansvar för spelares medverkan
Spelare och berörda förening ansvarar för att tillse att spelare som utvisats inte
medverkar i nästkommande match.

4.

Antal spelare
14 spelare fördelade på 4+målvakt samt högst 9 avbytare får anmälas på
spelarförteckningen och användas i varje match.

5.

Speltid
Herrar och Damer Grupp och Finalspel:
2x20 minuter rullande speltid, klockan stannas ej när bollen är ur spel.
(Ev. kan annan speltid användas när särskilda skäl finns)
Vid oavgjord match i Finalspelet tillgrips först en förlängning om 1x5 min.
Är det fortfarande oavgjort efter förlängning avgörs matchen genom
straffläggning enligt SvFF:s regelverk med 5 straffar/lag.
I förlängning fortsätter lagen med det antal frisparkar man hade efter andra
halvlek och räkning fortsätter som vanligt med ack. straffspark från och med
det 6:e regelbrottet.

6.

Byten
Flygande byten tillämpas (gäller även målvakt). Alla byten sker i bytesområdet.
Antal byten är obegränsat. Avbytare ska bära väst. I bytesögonblicket tas västen
av och överlämnas till spelaren som går av planen.

7.

Matchdräkt
Lagen ska förvissa sig om motståndarnas dräktfärger och vid behov medföra
reservställ.
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8.

Boll–och mål s torlek

8.1 Bollen
Matcher spelas med Futsalboll.
8.2 Målen
Målstorlek 3x2 meter.
9.

Time-out
Längd 60 sekunder. Kan begäras en gång per lag och halvlek när det egna laget
har bollinnehav. Time-out verkställs nästa gång bollen går ur spel och egna laget
ska sätta igång spelet.

10. U n d e r l a g
Allt spel ska genomföras på sporthallsgolv.
KAPITEL III

DOMARE

1.

Domare
Tvådomarsystem tillämpas i alla matcher.

2.

Ersättning domare
Ersättning till domare enligt avtal.

KAPITEL IV

FÖRENINGARNAS SKYLDIGHETER

1.

Arrangerande förening
Arrangerande förening har åtagande enligt särskilt utsänt PM.

2.

Gästande förening
Gästande föreningar står helt för sina kostnader.

3.

Deltagande föreningar delar på domarkostnad som betalas av SmFF. Kostnaden
fördelas och faktureras sedan av SmFF till deltagande föreningar.

KAPITEL V

ÖVRIGT

1.

Tävlingarna spelas i enlighet med SvFF:s spelregler för Futsal och SvFF:s
tävlingsbestämmelser.

2.

Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i SmFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler.

3.

Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa
föreskrifter.

